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pro NSP arszaměření PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Brněnské  nábřeží  –  rehabilitace  brněnských  řek  a  jejich

blízkého okolí, Svitava - Zábrdovice

Autor práce: Bc. Valeriia Sentebova

Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Popis práce:

Tématem  zpracované  diplomové  práce  je  rehabilitace  části  nábřeží  řeky  Svitavy  

v místě dotyku s bývalou železniční tratí Brno – Tišnov, jejíž pozůstatkem v řešeném

území je bývalý železniční násep.

Hodnocení práce:
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1. Analýza území a vymezení záměru
x ☐ ☐ ☐

2. Urbanistický koncept – idea
☐ x ☐ ☐

3. Funkční a prostorové řešení
☐ x ☐ ☐

4. Provozní řešení území
☐ x ☐ ☐

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce
☐ ☐ x ☐

6. Splnění požadavků zadání práce
x ☐ ☐ ☐

Komentář k bodům 1. až 6.:

1.  Autorka zpracovala podrobně do detailů analýzu řešeného území,  která následně

posloužila  pro  zpracování  návrhu  řešení.  Velikost  zvoleného  řešeného  území  je

přirozeně vymezena a limitována okolní kvalitní blokovou zástavbou a komunikacemi,

zbytkem železničního náspu a řekou Svitavou.

2.  Nosným  prvkem  konceptu  je  využití  stávajícího  železničního  náspu  a  otevření

směrem k řece, v místě jejich společného dotyku, které je současně těžištěm řešeného

území.

3.  Stávající  okolní  městská  bloková  zástavba  je  logicky  doplněna  rovněž  převážně  

o blokovou zástavbu a částečně o solitérní budovy. 

Prostory jsou místy až „sitteovsky“ koncipovány – průhledy ulic jsou v různých směrech

ukončeny  dominantami  významných,  většinou  solitérních,  budov.  Tento  způsob
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uvažování  o  kompozici  prostoru  je  třeba  hodnotit  pozitivně  a  přínosně.  Rozpačitě  

v tomto ohledu může působit  rozšíření  prostoru  v  části  u náspu,  a  to ustoupením

zástavby,  která  již  pak nenavazuje  na  centrální  blok.  Není  tím samozřejmě míněno

naznačené  a  možné  samotné  zalomení  nároží  bloku.  Vzhledem  k  již  dvěma

navrhovaným  rozšířeným  městským  prostorům  v  centrální  části  řešeného  území  

a lineárnímu charakteru náspu by práci možná více slušelo nalezení určité hierarchie 

v  rámci  navrhovaných  městských  prostorů  tak,  aby  byly  čitelné  a  zbytečně

nerozmělňovaly jinak dobrou koncepci.

Zajímavým prvkem řešení jsou i tři navrhované vzájemně propojené výškové úrovně,

které jednotlivé prostory oddělují a zároveň přirozeným způsobem řeší ochranu před

povodní. 

Celkově by práci prospělo užití menšího počtu motivů a prvků a spíše jejich případné

zopakování. Jedná se například, vzhledem k existenci stávajícího mostu a navrhované

lávky přes Svitavu, o již zřejmě zbytečnou vykonzolovanou terasu nad řekou. Naopak

by se dalo očekávat,  a  to  především v návaznosti  na navrhované napojení  parkové

úpravy bývalého železničního náspu dále mimo řešené území až k současnému parku

Tišnovka,  užití  lávky  pro  pěší,  která  by  úrovňově  překonávala  ulici  Jana  Svobody,

samozřejmě s ponechanou možností sklesání na úroveň této ulice, a kterou autorka

navrhuje o ulici dále.

Ponechaná zbylá část původní nádražní budovy, bez jakýchkoliv dochovaných prvků,

případně bez pravděpodobného reálného uvedení do původního stavu, vzhledem ke

skutečné nízké  architektonické  hodnotě objektu,  je  spíše  pouhým přáním autorky  

o zachování genia loci. Uprostřed očištěného a nově navrženého městského prostoru,

vymezeného adekvátně vypadajícími budovami, působí budova nepatřičně a nevhodně

a celý prostor spíše degraduje, což samozřejmě nevylučuje umístění kvalitně řešeného

objektu s obdobnou uvažovanou náplní.

4. Provozní řešení logicky odpovídá funkčnímu a prostorovému řešení.

5.  Formální  grafická  úprava  je  na  velmi  dobré  úrovni.  Práce  pokulhává  po  stránce

jazykové. Je zde spousta jazykových překlepů a nesrovnalostí.

6.  Práce svým bohatým rozsahem naplnila zadání a obsahuje veškeré přílohy,  které

dostatečně představují řešení návrhu.

Připomínky a dotazy k práci:

Připomínky a z nich vyplývající okruhy dotazů k obhajobě jsou uvedeny v textu výše.

Závěr:

Autorka,  i  přes  drobné  výhrady  především  k  urbanistické  kompozici,  prokázala

schopnost komplexně zvládnout zadání. V celkovém pohledu lze právě kladně hodnotit

snahu komponovat jednotlivé městské prostory, čemuž odpovídá i celkové hodnocení.
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Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5

Datum: 28. května 2017 Podpis oponenta práce: Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D.
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